
Letní vydání 2020 – červen

Novinky – zajímavé nabídky – tipy – přehledy zájezdů  
do termálních lázní, k moři, do hor – Maďarsko, Slovinsko.

Noviny CK Hungariatour

Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že prodej zájezdů byl 
zahájen a srdečně Vás opět zveme do 
Maďarska a do Slovinska. 
I přesto, že obě destinace byly postiženy 
onemocněním COVID-19 minimálně,  
musela být zavedena ve všech hotelech, 
lázních, wellness centrech, aquaparcích 
atd. bezpečnostní opatření nařízená vládou 
a provoz byl na určitou dobu přerušen. 
Toto období bylo využito na potřebné opra-
vy či údržby. Některé hotely zahájily již 
dlouho plánovanou kompletní rekonstrukci. 

Jedná se o hotely Répce*** (Bükfürdő), 
Flóra***(Eger), Panoráma***(Hévíz) 
a Béke****(Hajdúszoboszló), proto Vám je 
v letošním roce již nebudeme moci nabíd-
nout, ale každopádně se na ně můžeme 
všichni těšit.
V posledních dnech se situace ohledně 
pandemie zlepšuje a dochází k postupnému 
uvolňování většiny opatření a ne jinak je 
tomu i v Maďarsku a ve Slovinsku.  
Tuto skutečnost jsme měli možnost osobně 
ověřit při návštěvě našich partnerů  
v za hraničí hned po otevření hranic. 

Těšili jsme se a moc, ale upřímně jsme 
nevěřili, že tato chvíle nastane již teď a my 
Vás prostřednictvím našich novin můžeme 
informovat o aktuální nabídce pobytů do 
oblíbených termálek. Doporučujeme též 
návštěvu některého z hotelů u moře  
ve Slovinsku či v oblasti Julských Alp. 

Přejeme Vám hezké chvíle na dovolené  
s CK Hungariatour – největším specialistou 
na Maďarsko a Slovinsko!
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MAĎARSKO – Sárvár 
hotel Park Inn**** ALL INCLUSIVE
Praha – Sárvár 462 km, Brno – Sárvár 259 km, Ostrava – Sárvár 440 km

MAĎARSKO – Zalakaros 
hotel Park Inn**** ALL INCLUSIVE
Praha – Zalakaros 560 km, Brno – Zalakaros 360 km, Ostrava – Zalakaros 498 km.

Cena zahrnuje: 1× ubytování, stravování ALL INCLUSIVE (od Check-in do Check-out), neomezený vstup do termálních lázní a fitness 
centra (v den příjezdu od 15.00, v den odjezdu do 12.00), zapůjčení županu, připojení na internet, služby delegáta.  
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do světa sauny, parkování cca 5,5 EUR / noc 
– platba na místě.

Cena zahrnuje: 1× ubytování, stravování ALL INCLUSIVE (od Check-in do Check-out), neomezený vstup do termálních lázní a fitness 
centra (v den příjezdu od 15.00, v den odjezdu do 12.00), zapůjčení županu, připojení na internet, služby delegáta.  
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do světa sauny, parkování cca 5 EUR/ noc 
– platba na místě.

AKCE 5 = 4, 6 = 5 (nástupy neděle)  
EXKLUZIVNĚ POUZE U NAŠÍ CK 1. 7.–23. 8.

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji STANDARD 2 390,–
jednolůžkový pokoj STANDARD 3 490,–
přistýlka osoba nad 14 let 1 690,–
přistýlka dítě 6–14 let 1 290,–
přistýlka dítě do 6 let ZDARMA
příplatek za rodinný pokoj */noc/pokoj 1 990,–

AKCE 5 = 4, 6 = 5 (nástupy neděle) 
EXKLUZIVNĚ POUZE U NAŠÍ CK 1. 7.–1. 9.

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji STANDARD 2 250,–
jednolůžkový pokoj STANDARD 3 090,–
přistýlka osoba nad 18 let 1 690,–
přistýlka dítě 6–18 let 1 250,–
přistýlka dítě do 6 let ZDARMA
příplatek za rodinný pokoj */noc/pokoj 1 990,–

ALL INCLUSIVE SERVICE: 7.00–10.00 (do 10.30 v sobotu a neděli): snídaně formou bufetu, 10.00–11.30 brunch, 11.30–15.00 oběd formou 
bufetu, 15.00–16.30 odpolední snack, 17.30–21.30 večeře formou bufetu, 7.00–21.30 neomezená konzumace nápojů – nápoje z automatu 
(káva, voda, nealko nápoje a džusy), nabídka čajů, točené pivo a rozlévaná vína.

Hotel je propojen s termálními lázněmi 
krytou chodbou. Hotel nabízí pokoje STAN-
DARD s možností 1 přistýlky  
a 1 postýlky, rodinné pokoje = 2 pokoje  
Standard propojené dveřmi nebo apartmán 

s 1 ložnicí a obývacím pokojem se 
2 přistýlkami. Vybavení pokojů: individuál-
ně regulovatelná klimatizace, koupelna se 
sprchovým koutem, WC, fén, župan, TV-SAT, 
Wi-Fi, trezor, rychlovarná konvice, některé 

pokoje s balkonem. Hosté mají neomezený 
vstup do lázní (vnitřní a venkovní bazény 
s termální léčivou vodou, vnitřní a venkovní 
zážitkové bazény, vnitřní a venkovní pla-
vecký bazén). Svět sauny je za příplatek.

Hotel Park Inn by Radisson Zalakaros 
Resort & Spa je propojen krytou vyhřívanou 
spojovací chodbou s veřejnými termálními 
lázněmi Gránit. Hotel nabízí pokoje Standard 
(26 m²) s možností 1 přistýlky (mobilní rozklá-
dací lůžko – doporučujeme osobám menšího  
vzrůstu), rodinné pokoje * = 2 pokoje Standard 
propojené dveřmi nebo apartmán s 1 ložnicí 
a obývacím pokojem se 2–3 přistýlkami  
(46 m²). K dispozici bezbariérové pokoje. 

Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna se 
sprchou nebo vanou, fén, župan, SAT-TV, 
telefon, Wi-Fi připojení zdarma, trezor. 
Všechny pokoje mají balkon. Hoteloví hosté 
využívají veřejné termální lázně Gránit s vod-
ní plochou cca 4000 m² uprostřed upraveného 
a zalesněného parku s bazény o teplotě 
28–36 °C (termální bazény, vnitřní a ven-
kovní zážitkové bazény, vnitřní a venkovní 
dětský svět, tobogány, bazén s vlnobitím). 

ALL INCLUSIVE SERVICE: 7.00–10.00  
snídaně formou bufetu, 10.30–11.30: brunch, 
12.00–15.00: oběd formou bufetu, 15.30–
17.00: odpolední snack, 18.00–21.30: večeře 
formou bufetu, 7.00–21.30: neomezená 
konzumace nápojů: nápoje z automatu (káva, 
voda, nealko nápoje a džusy), široká nabídka 
čajů, točené pivo a rozlévaná vína.
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MAĎARSKO – Budapešť – Thermal Margaret Island 
Ensana Health Spa Hotel****
Praha – Budapešť 528 km, Brno – Budapešť 325 km, Ostrava – Budapešť 472 km

MAĎARSKO - Hévíz – Thermal Aqua Ensana Health Spa
Hotel – ALL INCLUSIVE
Praha – Hévíz 524 km, Brno – Hévíz 321 km, Ostrava – Hévíz 471 km

Cena zahrnuje: 1× ubytování s polopenzí, neomezené využívání hotelových termálních lázní, fitness, “hodinku pro dámy“  
(koupání v bazénech pouze pro dámy každé pondělí, středu a pátek v době od 12.00 do 13.00), zapůjčení županu, Wi-Fi, pobytovou taxu.  
Cena nezahrnuje: parkování 8 EUR / auto / noc – platba na místě.

ALL INCLUSIVE SERVICE: 07.00–10.00: snídaně formou bufetu, 10.00–11.00: kontinentální snídaně, 10.00–15.00: bylinný čaj a ovoce 
v lázeňské části, 12.00–14.00: oběd formou bufetu, 15.00–17.00: odpolední čaj – moučníky, čaj, káva a zmrzlina, 18.00–21.00: večeře formou 
bufetu, 11.00–22.00: nealko nápoje – minerální voda, ovocné a zeleninové džusy, káva, čaj, NOVĚ 11.00–22.00: rozlévaná vína a točené pivo.

Cena zahrnuje: 1× ubytování, stravování ALL INCLUSIVE (od Check-in do Check-out, v den příjezdu a odjezdu oběd není v ceně!!),  
spotřebu minerální vody z mini-baru, neomezené využívání všech hotelových bazénů,Wi-Fi, zapůjčení županu a služby delegáta.  
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, parkování 3 EUR / auto / noc – platba na místě,  
vstupné do termálního jezera.

AKCE 4 = 3 1. 11.–24. 12. 2. 7.–1. 11.
řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji 
PREMIUM 1 890,– 2 090,–  

jednolůžkový pokoj PREMIUM 2 490,– 2 850,–
přistýlka dítě 6–12 let 350,– 350,–
přistýlka dítě do 6 let ZDARMA ZDARMA

Hotel má vlastní termální lázně. Je situ-
ován na Margaretině ostrově v sousedství 
hotelu Grand Margaret Island Ensana Health 
Spa Hotel. Hotely jsou spolu propojeny 
podzemní vyhřívanou chodbou. Hotel byl 
prvním velkoměstským lázeňským hotelem 
ve světě, nabízející rozsáhlou řadu léčebných 
a wellness služeb. Ostrov o ploše několika 
čtverečních kilometrů také poskytuje klidné 
prostředí pro odpočinek a oddech zejména 

svým krásným arboretem a čistým ovzduším, 
vzdáleným od ruchu velkoměsta, ačkoliv se 
ve skutečnosti nachází v jeho samém středu. 
Hotel nabízí renovované pokoje PREMI-
UM s výhledem na ostrov nebo na Dunaj, 
s možností přistýlky pro dítě do 12 let. 
Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna se 
sprchou, WC, bidet, fén, župan, lázeňské 
ručníky, TV, Wi-Fi, trezor, mini-bar, rychlo-
varná konvice, balkon. Součástí hotelu je 

vnitřní plavecký bazén 27 °C, venkovní 
plave cký bazén 26–28 °C, vnitřní termální 
bazén 36–38 °C, zážitkový bazén 32–34 °C, 
bazén na tělocvik 33–35 °C, jacuzzi, sauna, 
infra sauna, parní a aroma kabina, fitness, 
terasa na slunění, solárium. Vzhledem ke 
svému obsahu minerálních látek jsou léčivé 
vody Margaretina ostrova velmi účinné při 
léčbě nemocí pohybového ústrojí, potížích 
s páteří a při neurózách.

Hotel má vlastní termální lázně. Nachází 
se v srdci lázeňského městečka Hévíz, 300 
m od termálního jezera. Na hotelové hosty 
čeká rozmanité množství léčebných, wellness 
a fitness programů. 
Pokoje STANDARD (22 m²) 1.–5. patro 
s možností přistýlky pro dítě, s výhledem na 
lesopark nebo na město. Vybavení pokojů: 
klimatizace, koupelna s vanou, WC, fén, 
župan, TV, telefon, Wi-Fi, trezor, mini-bar, 

francouzský balkon (kromě pokojů  
v 1. patře). Pokoje SUPERIOR (22 m²)  
6. a 7. patro s možností přistýlky pro dítě,  
s výhledem na město. Vybavení pokojů: 
klimatizace, koupelna s vanou nebo sprchou, 
WC, fén, župan, TV, telefon, Wi-Fi zdarma, 
rádio, trezor, mini-bar, varná konvice, fran-
couzský balkon. Hotel nabízí neomezené 
využívání termálních bazénů (venkovní 
plavecký bazén 20–26 °C, 

zážitkový bazén o teplotě 29 °C 
vč. atrakcí jako jacuzzi, masážní trysky, 
gejzír a vodopád, 2× vnitřní termální ba-
zén 34 °C a 37 °C, vnitřní brouzdaliště 
30–32 °C, vnitřní dětský bazén se skluzavkou 
30–32 °C). Dále k dispozici sauny, venkovní 
Kneippův bazén v zahradě (v létě), fitness, 
sluneční terasa, stolní tenis, skupinové  
sportovní programy.

AKCE 4 = 3 
SLEVA 25 % při objednání 3 nocí v období 15. 11.–23. 12. 
Při pobytu 7 nocí a více: welcome drink a parkování zdarma!

15. 11.–23. 12. 1. 8.–15. 11.

řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji STANDARD 2 290,– 2 490,–
jednolůžkový pokoj STANDARD 2 890,– 3 090,–
řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji SUPERIOR 2 690,– 2 790,–
jednolůžkový pokoj SUPERIOR 3 590,– 3 790,– 
přistýlka dítě 6–14 let 1 390,– 1 390,–
přistýlka dítě do 6 let ZDARMA ZDARMA



SLOVINSKO - BLED – hotel Park****
Praha – Bled 609 km, Brno – Bled 503 km, Ostrava – Bled 692 km

Cena zahrnuje: 1× ubytování se snídaní, vstup do hotelového wellness, Wi-Fi, zapůjčení županu, parkování.  
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 3,13 EUR / noc / osoba nad 18 let, dítě 1,56 EUR / noc, registrační poplatek 1 EUR / osoba / pobyt. 
Poznámka: min. délka pobytu 2 noci.

25. 6.–2. 9.
řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji 1 690,–
řádné lůžko ve dvoulůžkovém pokoji směrem na jezero 1 990,–
přistýlka dítě do 6 let ZDARMA
přistýlka dítě 6–12 let – sleva 50 %
1× večeře 390,–

Hotel Park se nachází v centru města Bled, 
přímo na břehu jezera. Je z něho krásný 
výhled na jezero Bled, hrad a Julské Alpy. 
Hotel nabízí 1 a 2 lůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky, apartmány. Všechny pokoje 
mají koupelnu s vanou nebo sprchou, WC, 
fén, SAT-TV, Wi-Fi zdarma, trezor, telefon, 
mini-bar, balkon s výhledem na jezero nebo 
do parku. Pokoje s výhledem na jezero mají 
trezor a jsou klimatizované.

Restaurace Park a Café nabízí bufetové 
snídaně, Pizzeria Rikli, Aperitiv Bar s rela-
xační klavírní hudbou. Recepce, půjčovna 
kol, parkoviště. V pátém patře hotelu se 
nachází wellness centrum (velký krytý bazén 
s vyhřívanou termální vodou 28 °C,  
whirlpool, sauna), fitness, solárium, možnost 
masáží. Hosté hotelu Park mohou navštívit 
i plavecký komplex Wellness Živa (za 
poplatek), který má vodní plochu 380 m², 

nabízí 2× vnitřní a 1× venkovní termální 
bazén (30 ºC), 2× termální whirlpool (36 ºC), 
dětský bazén (30 ºC), vnitřní skluzavku. 
Zde se také nachází svět sauny (finská, bio, 
laconium, caldarium, turecká, ledový bazén). 
Wellness Živa se nachází cca 300 m od hotelu 
a není možné projít krytou chodbou přímo 
z hotelu.

Poznejte krásu Julských Alp a slovinských jezer !
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SLOVINSKO 
termální lázně, vhodné nejen pro rodiny s dětmi!

U hotelů nadále platí ZDARMA 1 dítě do 12 let a 1 dítě do 6 let  
se 2 dospělými osobami (děti spí na 1 přistýlce)  
u pobytů minimálně na 3 noci v období 20. 6.–6. 9.

MORAVSKE TOPLICE – hotel Ajda**** 
MORAVSKE TOPLICE – hotel Termal**** 
MORAVSKE TOPLICE – Livada Prestige Hotel***** 
MORAVSKE TOPLICE – apartmány Prekmurska vas Ajda**** 
MORAVSKE TOPLICE – apartmány Trobentica*** 
RADENCI – hotel Radin**** 
LENDAVA – hotel Lipa*** 
LENDAVA – apartmány Lipov Gaj***

Více o vybraném ubytování najdete na našich www.hungariatour.cz.  
Nabídka platí pro pobyty vlastní dopravou. Sleva 10 % FIRST MINUTE platí na pobyty konané do 20. 12.

SLEVA 10 % FIRST MINUTE při závazné objednávce  
(úhrady zálohy 50 %) do 31. 7. 2020
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MAĎARSKO – pobyty autobusem (7 nocí) – POLOPENZE

MAĎARSKO – relaxační pobyty autobusem  
(3 noci, 4 noci) – ALL INCLUSIVE

Bükfürdő 1. 9.–9. 9. (út–út) O2 Répce Gold**** 12 900,– / 7 nocí 
polopenze

Celldömölk 1. 9.–9. 9. (út–út) O2 Jufa Vulkan Thermen 
Resort****

10 990,– / 7 nocí 
polopenze

Celldömölk 8. 9.–16. 9. (út–út) A Jufa Vulkan Thermen 
Resort****

10 990,– / 7 nocí 
polopenze

Celldömölk 15. 9.–23. 9. (út–út) O Jufa Vulkan Thermen 
Resort****

10 990,– / 7 nocí 
polopenze

Zalakaros 1. 9.–9. 9. (út–út) B3, D Park Inn**** 12 990,– / 7 nocí 
polopenze

Zalakaros 8. 9.–16. 9. (út–út) A, D Park Inn**** 12 990,– / 7 nocí 
polopenze

Zalakaros  1. 9.–9. 9. (út–út) B3, D Karos Spa**** 10 990,– / 7 nocí 
polopenze

Zalakaros 8. 9.–16. 9. (út–út) A, D Karos Spa**** 10 990,– / 7 nocí 
polopenze

Sárvár 27. 9.–1. 10. (ne–čt) G, D Park Inn**** 8 490,– / 4 noci 
all inclusive

Sárvár 4. 10.–8. 10. (ne–čt) A Park Inn**** 8 490,– / 4 noci 
all inclusive

Sárvár 1. 11.–5. 11. (ne–čt) L Park Inn**** 8 490,– / 4 noci 
all inclusive

Sárvár 5. 11.–8. 11. (čt–ne) D Park Inn**** 7 790,– / 3 noci 
all inclusive

Sárvár 8. 11.–12. 11. (ne–čt) B3 Park Inn**** 8 490,– / 4 noci 
all inclusive

Sárvár 12. 11.–15. 11. (čt–ne) E Park Inn**** 7 990,– / 3 noci 
all inclusive

Sárvár 15. 11.–19. 11. (ne–čt) E Park Inn**** 8 490,– / 4 noci 
all inclusive

Sárvár 19. 11.–22. 11. (čt–ne) O2 Park Inn**** 7 990,– / 3 noci 
all inclusive

Sárvár 26. 11.–29. 11. (čt–ne) B3, D Park Inn**** 7 690,– / 3 noci 
all inclusive

Zalakaros 27. 9.–1. 10. (ne–čt) G, D Park Inn**** 8 690,– / 4 noci  
all inclusive

Zalakaros 4. 10.–8. 10. (ne–čt) A Park Inn**** 8 290,– / 4 noci  
all inclusive

Zalakaros 11. 10.–15. 10. (ne–čt) E Park Inn**** 8 290,– / 4 noci  
all inclusive

Zalakaros 25. 10.–29. 10. (ne–čt) C Park Inn**** 8 690,– / 4 noci  
all inclusive

Zalakaros 1. 11.–5. 11. (ne–čt) L Park Inn**** 7 990,– / 4 noci  
all inclusive

Zalakaros 8. 11.–12. 11. (ne–čt) B3, D Park Inn**** 7 990,– / 4 noci  
all inclusive

Zalakaros 12. 11.–15. 11. (čt–ne) E Park Inn**** 6 990,– / 3 noci  
all inclusive
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Zalakaros 15. 11.–19. 11. (ne–čt) E Park Inn**** 7 990,– / 4 noci  
all inclusive

Zalakaros 19. 11.–22. 11. (čt–ne) O2 Park Inn**** 6 990,– / 3 noci  
all inclusive

Zalakaros 26. 11.–29. 11. (čt–ne) B3, D Park Inn**** 6 990,– / 3 noci  
all inclusive

MAĎARSKO – relaxační pobyty autobusem  
(3 noci) – POLOPENZE

SLOVINSKO – MOŘE autobusem (6 nocí) – NOVINKA

SLOVINSKO – pobyty autobusem s výlety (7 nocí),  
relaxační pobyty autobusem (4 noci),  
Vánoce autobusem (5 nocí)

Bükfürdő 25. 9.–28. 9. (pá–po) L Répce Gold**** 7 590,– / 3 noci  
polopenze

Bükfürdő 14. 11.–17. 11. (so–út) B3, D Répce Gold**** 7 590,– / 3 noci 
polopenze

Bükfürdő 19. 11.–22. 11. (čt–ne) O2 Répce Gold**** 6 290,– / 3 noci 
polopenze

Bükfürdő 26. 11.–29. 11. (čt–ne) G Répce Gold**** 6 290,– / 3 noci 
polopenze

Portorož 6. 9.–12. 9. (ne–so) B3, D Histrion**** 13 590,– / 6 nocí 
polopenze

Radenci 6. 9.–3. 9. (ne–ne) D Radin A**** 12 290,– / 7 nocí 
polopenze

Moravske Toplice 6. 9.–13. 9. (ne–ne) D Termal**** 12 790,– / 7 nocí 
polopenze

Radenci 7. 10.–11. 10. (st–ne) G Radin A**** 7 990,– / 4 noci 
polopenze

Moravske Toplice 7. 10.–11. 10. (st–ne) G Termal**** 8 290,– / 4 noci 
polopenze

Radenci 21. 12.–26. 12. (pá–so) B3, D Radin A**** 9 590,– / 5 nocí 
polopenze

Moravske Toplice 21. 12.–26. 12. (pá–so) B3, D Termal**** 9 990,– / 5 nocí 
polopenze

Uvedené ceny jsou za osobu ve dvoulůžkovém pokoji, zahrnují dopravu, vstupné do veřejných termálních lázní  
či do hotelového wellness, služby delegáta. Ceny nezahrnují pobytovou taxu. Více info na www.hungariatour.cz
 

NÁSTUPNÍ MÍSTA:
TRASA A: Karlovy Vary – Rakovník – Kladno – Praha – Humpolec – Jihlava – Velké Meziříčí – Brno.  
TRASA B3: Praha – Humpolec – Jihlava – Brno.  
TRASA C: Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice – Třeboň.  
TRASA D: Frýdek-Místek – Ostrava – Opava – Nový Jičín – Hranice – Olomouc – Prostějov – Vyškov – Brno.  
TRASA E: Plzeň – Beroun – Praha – Benešov – Humpolec – Jihlava – Velké Meziříčí – Brno.  
TRASA G: Liberec – Jablonec nad Nisou – Mladá Boleslav – Praha – Humpolec – Jihlava – Brno.  
TRASA L: Liberec – Jablonec nad Nisou – Mladá Boleslav – Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice – Třeboň.  
TRASA O: Liberec – Mladá Boleslav – Praha – Příbram – Písek – České Budějovice – Třeboň.  
TRASA O2: Praha – Příbram – Písek – České Budějovice – Třeboň.
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Písek Harantova 1359, PSČ 397 01 
 Tel.: 382 213 937, 737 332 565 
 E-mail: info@hungariatour.cz

Praha Dlouhá třída 38, (vchod z Rybné) 
 PSČ 110 00, Praha 1 
 Tel.: 224 828 205, 736 485 865 
 E-mail: praha@hungariatour.cz

Ostrava Českobratrská 2227/7, PSČ 702 00 
 Tel.: 596 115 139, 603 159 357 
 E-mail: ostrava@hungariatour.cz

Brno Solniční 13, PSČ 602 00 
 Tel.: 542 217 671, 603 485 226 
 E-mail: brno@hungariatour.cz

* EXKLUZIVNÍ NABÍDKA pouze u CK Hungariatour – AKCE 5=4 (červenec, srpen) + zvýhodněná cena v letním období/noc  
 u hotelů Park Inn**** Sárvár, Park Inn**** - Zalakaros. Oba hotely s ALL INCLUSIVE (více na str. 2). 
* Thermal Aqua Ensana Health Spa Hotel**** v Hévízu nabízí NOVĚ stejný rozsah stravování ALL INCLUSIVE jako bývalý hotel
 Danubius Bük včetně neomezené konzumace nápojů od 11.00 do 22.00: rozlévaná vína, pivo, nealko nápoje, káva, čaj (více na str. 3).
* Thermal Aqua Ensana Health Spa Hotel**** v Hévízu nabízí NOVĚ SLEVU 25 % při objednání 3 nocí v období 15. 11.–23. 12.
 (více na str. 3).
* Navštivte metropoli Maďarska – Budapešť – Thermal Margaret Island Ensana Health Spa Hotel**** – nově AKCE 4=3 (více na str. 3).
* Hévíz – Hotel Európa Fit**** nabízí u pobytů do 19. 7. zvýhodněnou nabídku – cena 1 950 Kč/osoba ve dvoulůžkovém pokoji 
 standard/noc s polopenzí a nápojovým balíčkem k večeři (nealko nápoje, pivo, rozlévané víno, max. po dobu 2 hodin).
* V hotelech Thermal Hotel Balance**** (Lenti, Maďarsko) a  Pelion**** (Tapolca, Maďarsko) se do konce roku neplatí 
 pobytová taxa.
* Rekonstrukce lázeňského a wellness centra hotelu Spirit Thermal Spa**** je dokončena. Balíček na 4 noci „Spirit Summer“  
(nástupy neděle, pondělí) v období 1. 6.–20. 8., cena 8 990 Kč/osoba/4 noci s polopenzí.
* Bükfürdő – Greenfield Hotel Golf and Spa**** je do 30. 9. z důvodu rekonstrukce uzavřen.
* Slovinsko – Portorož – Hotel Histrion**** – celková rekonstrukce hotelu dokončena a hotel bude v provozu včetně vodního parku
 Termaris od 17. 7. 
* Nabídka vánočních a silvestrovských pobytů autobusem bude k dispozici od 1. 9. Sledujte aktuální nabídky na našich www.hungariarour.cz
* Služby a péče delegátů u všech autokarových zájezdů a pro individuální klienty ve vybraných letoviscích celoročně.
* V případě zájmu o aktuální nabídky Vám na žádost budeme zasílat Newsletter. Žádosti zasílejte na info@hungariatour.cz


